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KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

        1. Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir 

gaunantis darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto. Vyresnįjį specialistą skiria pareigoms ir atleidžia 

iš jų Savivaldybės administracijos direktorius.  

         

II. PASKIRTIS 

 

        2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti. Vyresnysis 

specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - žemės ūkio veikla.  

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI,  EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

        3. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

        3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį 

išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos, žemės ūkio krypčių išsilavinimą;  

        3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, žemės ūkio veiklą;  

        3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;  

        3.4. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio 

raštingumo reikalavimus.  

 

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

        4. Vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:  

        4.1. vykdo dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimo darbus;  

        4.2. vykdo dalies palūkanų už apyvartinėms lėšoms formuoti suteiktus kreditus kompensavimą;  

        4.3. vykdo draudimo įmokų dalinį kompensavimą;  

        4.4. vykdo paskolų žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimo 

administravimą;  

        4.5. vykdo nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinį kompensavimą;  

        4.6. administruoja valstybės paramos už ekologinę žemės ūkio plėtotę akvakultūros įmonėse;  

        4.7. tikrina žemės ūkio produkcijos pirkėjus sutarčių sudarymo su žemės ūkio subjektais;  

        4.8. dalyvauja atliekant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbus;  

        4.9. registruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre;  

        4.10. sudaro išlaidų sąmatą, nurašo medžiagas;  

        4.11. teikia metodinę pagalbą ir reikiamą informaciją rajono žemdirbiams ir gyventojams žemės 

ūkio klausimais;  



        4.12. dalyvauja įvairių komisijų darbe;  

        4.13. suteikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenų 

teikėjams metodinę, techninę ir kitą pagalbą, susijusią su valdų registravimu ir duomenų tvarkymu;  

        4.14. priima iš duomenų teikėjų valdų registravimo dokumentus ir prašymus išregistruoti valdas, 

atlikti pirminę duomenų ir dokumentų patikrą;  

        4.15. konsultuoja ir kontroliuoja žemės ūkio specialistų darbą valdų registro ir kitais klausimais;  

        4.16. išduoda duomenų teikėjams pažymas apie pateiktų dokumentų įregistravimą;  

        4.17. įrašo valdų registravimo dokumentų duomenis į Registro duomenų bazę;  

        4.18. teikia valdų valdytojams registro duomenis apie jų įregistruotas valdas;  

        4.19. tvarko ir perduoda LR ŽVŪKVC valdų registravimo ir išregistravimo dokumentus;  

        4.20. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;  

        4.21. atsako už strateginių veiklos planų ir ataskaitų rengimą;  

        4.22. parengia ir suderina su NMA procedūros aprašus, reikalingus Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 metų programos priemonėms įgyvendinti. 

        4.23. vykdo kitus skyriaus vedėjo nurodymus.  

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 

        5. Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Kaimo reikalų skyriaus vedėjui.  

 

 

Susipažinau:  

                                                                                                                      

____________________     ______________________  

          (parašas)                                  (vardas, pavardė)  

___________________ 

               (data)  

 


